
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 28.11.2019 r.

OŚ.6220.5.2019.AK

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

zawiadamia,
że z przyczyn niezależnych od organu spowodowanych oczekiwaniem na opinie organów opiniodawczych 
załatwienie sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn. „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza” polegającego na: przebudowie 
istniejącej stacji gazowej redukcyjno pomiarowej w zakresie rozbiórki istniejącej stacji gazowej i 
budowy w tym miejscu nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastruktura 
towarzyszącą oraz przebudowie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN100 zasilającego stację gazową 
planowanego w miejscowości Rozwadza, obręb ewidencyjny 0005, gmina Zdzieszowice, na działkach 
ewidencyjnych nr 408/2, 408/1 z wniosku złożonego w dniu 29.10.2019 r. przez Pełnomocnika inwestora Pana 
Mateusza Szymalskiego Górnośląska Pracownia Projektowa , ul. Sobieskiego 497, 42-580 Wojkowice nastąpi 
w terminie do 29.12.2019 r.

Uzasadnienie
Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte dnia 30.11.2019 r. Burmistrz 

Zdzieszowic pismem z dnia 30.11.2019 r. wystąpił do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Krapkowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie RZGW w Gliwicach Zarządu Zlewni w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Opinie PPIS w 
Krapkowicach, RDOŚ w Opolu oraz PGW WP w Gliwicach wpłynęły do tutejszego urzędu odpowiednio w 
dniach: 18.11.2019 r., 20.11.2019 r., 22.11.2019 r. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego dnia 25.11.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał obwieszczenie zawiadamiające strony 
postępowania o wyrażonych opiniach oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
W związku z powyższym nie można zakończyć postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie w 
terminie wskazanym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 36 i art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje możliwość 
wniesienia ponaglenia na bezczynność bądź przewlekłość prowadzonego postępowania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego 
ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Otrzymują:
Strony postępowania:

1. poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP UM w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl.
3. Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. na ręce pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego 

Górnośląska Pracownia Projektowa, ul. Sobieskiego 497, 42-580 Wojkowice

http://bip.zdzieszowice.pl

